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Gudstjenste
Om høst og høstgudstjeneste

Hvis man bor på landet eller er
glad for at gå i haven, så har man
et nært forhold til det at så og
plante. Man ved godt, at det afhænger af både vejr og vind, om
der kommer vækst, så at frøet kan
spire og gro og sætte frugt.
Hvis man bor i byen, og ikke sår
og planter, så har man ikke den
samme fornemmelse af, at jordens afgrøder er livsnødvendige
for os alle sammen. Men hverken
mennesker eller dyr kan leve uden
planter eller regn og sol!
De fleste af os køber alligevel vores
mad i en butik, og derfor kan man
godt gå hen og glemme, at det
ikke er mennesket selv, der skaber væksten! Der skal selvfølgelig
nogen til at så og passe planterne
og dyrene, men høsten bliver alligevel en anledning for os til at
undre os og vise taknemmelighed

Af sognepræst Britta Raakjær Vind
overfor alt det, som vi får givet, og
som er med til at opretholde livet.
Frugterne og grøntsagerne er tegn
på dét, som næsten alle menne- Søndag den 20. september er
sker har en fornemmelse af: dette der høstgudstjeneste i Fløng kirke
at vi er afhængige af en kraft, der kl. 10.00. Da vil kirken være pyner større end os selv. Dybest set tet fint med korn og blomster, og
ved vi godt, at »alt og intet er os børnene vil bære frugter og grøntgivet«, som digteren Benny An- sager ind i kirken. Alt sammen for
dersen siger i sin kendte vise om at minde os om, at vores liv ikke
Forårssolen.
er noget, vi selv skaber, men det er
noget, vi får givet.
Når vi holder høstgudstjeneste,
så er det fordi vi tror, at Gud er Livet er en gave, men det er også
den usynlige skaber-magt, som en opgave, og den skal vi tage på
har givet mennesket jorden og os så vi passer godt på jordens liv.
alt, hvad der vokser, for at give Vi skal forvalte Guds gaver sådan,
os mad. Vi tror, at Gud har skabt at vi ikke ødelægger dem eller behimlen og jorden, og årets gang holder dem for os selv, men tværtmed de skiftende årstider. Jordens imod sørger for at der kan blive
frugt er Guds gave til mennesket, nok mad til at alle jordens folk kan
og derfor skylder vi Gud tak for blive mætte og få det daglige brød.
høsten, der er en forudsætning for
det daglige brød.

Menighedsrådsmøde
Velkommen til Menighedsmøde

i Sognets Hus 22. september kl.
19.00: Alle menighedsråd skal fra
i år afholde et årligt menighedsmøde, hvor der skal orienteres
om årets kirkelige arbejde, aktivi-

teter, økonomi, planer m.v. Fløng
Menighedsråd vil på dette møde
bl.a. fremlægge de nu fastlagte byggeplaner for den kommende sognegård. Der vil være lejlighed til at

stille spørgsmål til menighedsrådet.
I forlængelse af mødet vil Fritz
Ole Jensenius vise billeder fra en
rejse til den grønlandske vestkyst.

Lydanlæg

Af kirkeværge Orla Roed Jensen

Lydanlæg i kirken

Sidst i juni
måned fik
Fløng Kirke installeret lydanlæg, et kombineret højtaler- og teleslyngeanlæg, leveret
af firmaet North Star.
Menighedsrådet tog beslutningen
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for et år siden, da flere havde klaget over, at lyden havde svært ved
at nå igennem til den nederste del
af kirken, især når der var mange
tilstede, og da det gamle teleslyngeanlæg i øvrigt trængte til udskiftning. Der er opsat 2 højttalere

i hver side af kirkeskibet, idet firmaet North Star har lagt vægt på,
at lyden skal fordeles jævnt, og det
ikke skal opfattes, som den kommer fra en højttaler. Det ser ud
til at være lykkedes, så der er fuld
tilfredshed med det nye lydanlæg.

Sogneeftermiddage
Efterårets sogneeftermiddage

F
Foregår
å iS
Sognets H
Hus onsdage
fra 14.30 – ca. 16.30
9. september: Bedemand John
Schärfe, Roskilde: På job med bedemanden.
Er en bedemand mere end blot en
mand med høj hat og målebåndet
fremme som i »Lucky Luke«? Hør
John Schärfe fortælle om sit arbejde som bedemand.
John Schärfe ejer sammen med
sin hustru Schärfes Begravelsesforretning i Roskilde, som stammer helt tilbage fra 1928.
Læs også kirkeværge Orla Roed Jensens artikel inde i bladet, der bygger
på interview med John Schärfe.
21. oktober: Fhv. sognepræst Vilhelm Stender, København: Mine 7
år på Stillehavsøen Tonga.
I en moden alder skilte Vilhelm
Stender sig af med alle sine ting og
lod sig omplante til et polynesisk
samfund, hvor man lever som i
1700-tallet. Hør bl.a. om den sid-

ste stillehavskonge, og om den i
1980’erne endnu levende 300 år
gamle skildpadde, som blev skænket kongefamilien af James Cook i
1770’erne.
11. november: Biolog, cand. scient. Claus Helweg Ovesen, Roskilde: Maleren L. A. Ring (18541933) og særligt hans billeder
fra Roskilde-egnen. L.A. Ring er
en af vores store, naturalistiske
malere. Han stammede fra Sydsjælland, men boede i de sidste
30 år af sit liv på Roskilde-egnen
– først i Baldersbrønde og siden
på Skt. Jørgensbjerg ved Roskilde.
Han brugte i høj grad de nære omgivelser som motiv, og det betyder,
at vi har en lang række betydelige
billeder fra Baldersbrønde, Hedehusene, Fløng og Roskilde fra hans
hånd.
I foredraget berettes om L.A.Rings
udvikling som kunstner og hans
arbejde med de motiver, som i ret
høj grad kan genfindes i dag.

Et af hans hovedværker, som
hænger på Statens Museum for
Kunst, har som bekendt motiv fra
kirkegården i Fløng (se forsiden).
Claus Helweg Ovesen er kunstinteresseret biolog, som mange år har
beskæftiget sig med Ring og bl.a.
fotograferet mange af hans motiver,
som de ser ud i dag.
9. december: Generalsekretær
Margith Pedersen: Danske
Sømands-og Udlandskirker.
13. januar. Søster Merete Pelle
Poulsen, Diakonissestiftelsen:
Om diakoni.
17. februar: Tidl. sognepræst
Annette Laage Jørgensen: Om
glæden ved at blive ældre.
10. marts: Sognepræst Harry
Jansen: Fra messedreng i den
katolske kirke til sognepræst i
folkekirken.
14. april: Tidl. viceskoleinsp.
Fritz Ole Jensenius, Fløng:
Rejseforedrag om Bhutan.

Sogneudflugt

Sogneudflugt til Selsø Slot i Hornsherred
Afgang med bus fra Fløng Kirke
onsdag den 16. september kl.
9.00, hvor turen går til Selsø Slot i
Hornsherred. Vi drikker den medbragte kaffe ved Selsø Kirke.
Efter rundvisning på slottet er der

Selsø Slot

middag på Sønderby Kro kl. 12.30
Turpris: 150 kr. Tilmelding på Fløng
Kirkes kontor senest 10. september.

Ulfeldt i 1576. Slottet blev ombygget til barok af Christian Ludvig
Scheel von Plessen 1734.

Nuværende slotsanlæg er fra renæssancen bygget af rigsråd Jacob

Selsø Slot fik nyt liv efter en restaurering i 1972.

Nyt fra Fløng Kirke
Udgives af Fløng Menighedsråd, Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene.
Redaktion og bladudvalg: Trine May Knutzen, tf. 46 56 42 47,
Orla Roed Jensen, Arne Kristiansen (ansv.) tlf. 46 56 24 15.
Udkommer 4 gange årligt. Omdeles af frivillige til Fløng Sogns 1650 husstande.

Glemte sager
vanter, kasketter, bluser mv. kan hentes
i Sognets Hus til 4/9, hvorefter det kommer i Kirkens Korshærs Genbrug.

Layout & tryk: Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08 / Videbæk Bogtrykkeri A·S
Kommende udgivelsesdatoer: 1/12 2009 og 1/3 2010.
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Begravelse
Hvad koster en begravelse?

Mange efterladte bliver overrasket over prisen på en begravelse. Derfor er det en god
idé, at man i god tid gør sig
tanker om, hvordan begravelsen skal foregå.
Skal man vælge en jordbegravelse eller en urnenedsættelse?
Og hvordan med vedligeholdelsen af gravstedet. Er gravstedsejeren selv i stand til
at klare dette, eller vil man
overlade det til kirkegårdens
personale? Og hvad koster
et gravsted med planter og
gravsten?
Hvor meget kan man selv gøre,
når man som den nærmeste
står over for et dødsfald, og
hvilke ting bør man overlade
til bedemanden. Og hvad
koster det så? Hvad koster en
kiste og en urne?
Udgifter til bedemand
For at prøve at besvare nogle af spørgsmålene, har vi
henvendt os til bedemand
John Schärfe, Roskilde/Hedehusene, som har mange års erfaring inden for faget, og som
ofte medvirker ved begravelser
og bisættelser fra Fløng Kirke.
John Schärfe oplyser, at prisen
på en almindelig hvid kiste ligger mellem 5.700 og 6.700 kr.,
mens en urne koster fra 750 til
1.500 kr. Hertil kommer udgiften til indvendig beklædning af kisten samt ligtøj
6-800 kr. Mange vælger dog, at
afdøde skal ligge i sit eget tøj.
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Af kirkeværge
Orla Roed Jensen

Pyntning af kisten koster ca.
1.500 kr., mens pyntning af
kirken kan fås for 5-600 kr.
Kørsel med kisten fra Glostrup Sygehus eller fra Roskilde
Sygehus til Fløng Kirke koster
890 kr. Det samme er tilfældet for eventuel efterfølgende
kørsel til krematoriet.
Udgiften til krematoriet til
ligbrænding er for tiden 2.300
kr. - lidt mere for ikke-medlemmer af folkekirken. Men
her er en større prisstigning
på vej, oplyser John Schärfe,
fordi krematorierne skal være
selvfinansierende.
Assistance med attester og
henvendelse til myndigheder
koster 2.790 kr., og man skal
være godt inde i tingene for at
klare det selv.
En almindelig lille dødsannonce i den lokale ugeavis koster
omkring 700 kr.
Og vælger man en efterfølgende mindehøjtidelighed
i Fløng Forsamlingshus, er
prisen ifølge oplysningg fra Forsamlingshuset 25
kr. for en kop kaffe,
29 kr. for kringle eller lagkage og 65 kr.
for 3 snitter.

Kiste- eller urnegravsted?
Erhvervelsen af et gravsted
på Fløng Kirkegård er gratis
for medlemmer af folkekirken
med bopæl i Høje-Taastrup
Kommune i de år, fredningstiden varer. Det er 30 år for
et kistegravsted og 10 år for
et urnegravsted. Herefter kan
gravstedet fornys mod betaling.
Selve højtideligheden i kirken
er gratis for folkekirkemedlemmer i Høje-Taastrup
Kommune. Gravning af grav
er ligeledes gratis, hvis begravelsen foregår på hverdage
fra mandag til fredag. Ved
begravelser på lørdage betales
et tillæg for tildækning af
grav. Er man ikke medlem af
folkekirken betales der for erhvervelse af gravsted og for
gravning af grav.
Hvis man ikke kan klare anlæggelsen af gravstedet selv,
kan man mod betaling overdrage det til kirkegårdens personale, hvor anlæg af et enkelt
kistegravsted med planter

m.m. vil koste ca. 1.000 kr.,
mens et urnegravsted kan anlægges for ca. 500 kr. Man kan
også selv levere planterne.
Hertil kommer prisen for
gravsten, der for en pæn lille
sten til et urnegravsted er
ca. 3.300 kr. og for en lidt
større sten til et kistegravsted
5-6.000 kr.
Hvis man ikke ønsker at
vedligeholde gravstedet
selv, kan dette overlades til
kirkegårdens personale med
regning en gang om året eller
ved oprettelse af en vedligeholdelsesaftale. Her er prisen
for 30 år for et enkelt kistegravsted 17.638 kr. og for et
urnegravsted for 10 år 2.033
kr. Hertil kommer prisen for
evt. grandækning i vinterhalvåret.
Pjecen »Om gravsteder« kan
fås på graverkontoret, og de

Den billigste kiste
Den billigste urne
Pyntning af kisten
Ligtøj
Kørsel med kisten
Kørsel til krematoriet
Bedemandens assistance
med attester m.m.
Dødsannonce
Gravsten
Planter m.m. til gravsted
Ialt i kr.

Lapidarium

gældende takster kan ses på
kirkens hjemmeside:
www.floengkirke.dk
Økonomisk eksempel
Som det fremgår af ovennævnte, er mulighederne
mange, og en samlet pris er
derfor svær at beregne. Men
skal man opstille et eksempel
på den billigste begravelse/
bisættelse, hvor man sparer
pyntning af kirken og det
efterfølgende kaffebord,
og selv sørger for anlæg og
vedligeholdelse af gravstedet,
kan det være følgende - se
nedenstående skema.
Måske vil det være en god idé
at hensætte et beløb til begravelsen og hvad deraf følger.
Eller man kan via Danske Bedemænds eget selskab ELYSIUM lave en begravelsesopsparing. Blanketter til indmeldelse
og indbetaling af indskud fås
hos bedemændene.

Ved begravelse
5.700,00

I hvert fald er det hensynsfuldt over for de efterladte
at nedskrive sine ønsker om
begravelsen. Det kan man
f.eks. gøre i folderen »Min
sidste vilje«, der fås gratis hos
bedemanden.
Fra nedenstående udgifter kan
trækkes begravelseshjælp fra
det offentlige på 9.100 kr. for
ægtepar med en formue på
under 30.500 kr. og for enlige
med en formue på under
15.300 kr. Hjælpen reduceres
ved højere formue. Medlemmer af Sygeforsikringen
»Danmark« kan få yderligere
økomisk hjælp.

2.790,00

Ved bisættelse
5.700,00
750,00
1.500,00
600,00
890,00
890,00
2.790,00

700,00
5.000,00
600,00
17.780,00

700,00
3.000,00
300,00
19.720,00

1.500,00
600,00
890,00
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Højskoleaftner
Højskoleaftner – tema: Livsfortællinger

Der er mulighed for at deltage i fællesspisning kl. 18.00 forud for højskoleaftenerne.
Vedr. priser for mad, deltagerbetaling mv. henvises til en særlig brochure eller kirkens hjemmeside.
Onsdag 30. september kl. 19
i Sognets Hus
Forfatter Dorthe Emilie Røssell:
»Jeg brød et løfte – hvorfor?«
Dorthe Emilie
R
Røssell var seks år
da anden verdenskrig brød ud.
Tidligt tog faderen hende med
i den gryende
modstandskamp. Hun var bl.a. kurer for hans
modstandsgruppe. Godt gemt i sin
dukkevogn transporterede hun illegalt materiale mm rundt i byen.
Dorthe Emilie Røssell fortæller
om, hvordan det var at deltage som
kurer og om mange andre aktiviteter, om dengang hun som 10årig var i forhør hos Gestapo, og
her overværede torturen af faderen, for at røbe faderens virke.
Både Dorthe og faren tav. Hun for-

tæller også om, hvor meget tavshedsløftet hun gav til faderen, efter besættelsen, har betydet for
hendes liv. Om hvordan hun 60 år
efter, valgte at bryde løftet til faderen og skrive om oplevelserne.
Dorthe Emilie Røssell er født 1934,
opvokset i København. Forfatter, fortæller, foredragsholder og maler.
Onsdag 18. november kl. 19
i Sognets Hus
Kulturjournalist og fortæller,
Erik Lindsø:
»Livet er i det
mindste en
historie værd
– kunsten
at fortælle
livet«
Storm P. blev en gang spurgt af en
ven, om han ikke kunne tegne mennesker, så de lignede. »Jo«, svarede Storm P., »men jeg nænner

det ikke«. Sådan er det med historier: De vil os det godt. En historie er aldrig så slem som virkeligheden.
Vi læser om andres liv for heri at
spejle vores eget. Historier knytter sammen og skaber forbindelser. Foredraget giver eksempler på
livsfortællinger krydret med muntre historier fra hverdagslivet i
Danmark.
Onsdag 20. januar: Filmen »De
sidste skridt« – om Dietrich Bonhoeffers liv under krigen.
Tirsdag 2. februar kl. 19.00
i samarbejde med Tirsdagstræf,
skuespiller v. Det Kgl. Teater Henning Jensen: »Som at dø – personlige afsløringer om depression«.
Onsdag 17. marts: Lisbeth Smedegaard Andersen: »Maria – Guds
Moder og himlens veninde«. Marias historie.

Koncerter
Koncerter

Søndag 30. august kl. 13.30:
Friluftskoncert med »The Spirit
of New Orleans«. I dag ét af de
mest kendte og rutinerede orkestre i Danmark med god kontakt til
publikum.
Orkesteret blev dannet i 1990 på initiativ af Preben Nissen.

Søndag 27. sept. kl. 15.00:
Basunkvartetten »Live Bones«.
»Bone« er slang for trombone, det
engelske ord for basun og »live«
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ger og har en solistkarriere, desuden organist v/ Halk og Grarup
Kirker. Karsten Kristensen er organist ved Udlejre Kirke og saxofonist i forskellige jazz-grupper.

bruges om musik, som bliver fremført her og nu. Gruppen lægger
vægt på at formidle oplevelsen af
musikken med en forklaring eller
lidt historie. »Live Bones« består
af Ulrik Buch, Anders StigsgaardLarsen, Flemming Welander og
Ian Price.
Søndag 15. nov. kl. 15.00:
Spirituals med Jørgen og Karsten
Kristensen – sang, orgel og saxofon. Jørgen Kristensen er bassan-

Onsdag 2. dec. kl. 19 i Fløng Kirke:
De ni læsninger - musikgudstjeneste.
Søndag 31. jan. 2010 kl. 15 i Fløng
Kirke: Vinterrum.
Søndag 28. febr. 2010 kl. 15 i
Fløng Kirke: Kammerkoret Pegasus.
Onsdag 24. marts 2010 kl. 19 i
Fløng Kirke: Vi synger påsken ind.

Babysalmesang
Fløng Kirke tilbyder babysalmesang under ledelse af sanger og sangpædagog Anne Kirstine
Kirst. Babysalmesang er for forældre og børn i
alderen 3-8 måneder. Det foregår i Fløng Kirke.
Første gang er onsdag den 2. september kl.
10-11 og i alt 10 gange. Det koster 200 kr. at
deltage. Tilmelding på kirkekontoret er nødvendig, da der højst kan være 8-10 børn på holdet.

Kom og syng med!
Ikonmaling i Sognets Hus
Som omtalt i sidste kirkeblad arrangeres her i
efteråret ikonmaling i Sognets Hus. Det bliver
1. mandag i måneden kl. 17-21 (7/9, 5/10,
2/11 og 7/12). Underviser er igen Kirsten
Hansson Brøns, Ågerup. Kurset er både for øvede og nybegyndere. Deltagerantallet er begrænset til 12. Kursusgebyr 120 kr.
Nærmere oplysning samt tilmelding til Arne Kristiansen, 46 56 24 15 eller mail abkr@webspeed.dk

Litteraturkredsen
begynder den tredje onsdag i september måned.
Nærmere oplysninger ved henvendelse til Bente
Gormsen, tlf. 46 56 09 61

Ny kordegn
Fløng Menighedsråd har pr. 1.
august ansat Lone Eddau Øgaard
Sørensen, Ølstykke, som kordegn
ved Fløng Kirke.
Lone Sørensen har tidligere
arbejdet med kundekontakt,
kontorarbejde, regnskab og
bogføring i det private
erhvervsliv.

En god kop kaffe
Vi fortsætter den gode tradition med kirkekaffe,
og det er efter høstgudstjenesten den 20. sept.,
den 4. okt. og den 1. nov. – Allehelgensdag
- at vi samles i Sognets Hus og får en kop kaffe
og en småkage. Der er også kaffe og sodavand
efter gudstjenesterne den 6. og 13. sept., hvor
de nye konfirmander er særligt velkomne!

I samarbejde med Ældre Sagen fortsætter Fløng
Menighedsråd her i efteråret den månedlige
sangeftermiddag i Sognets Hus. Det bliver følgende mandage kl. 14.30 – 16.00: 14/9, 12/10,
9/11 og 14/12. Der er fællessang med Højskolesangbogen og andre sangbøger. Alle er velkomne, uanset hvor man bor. Tilmelding er ikke
nødvendig. Pris: 15 kr. for kaffe og kage.

Møder i Korshærskredsen
Onsdag 2. september, 7. oktober
4. november og 25. november.
Møderne foregår i Sognets Hus,
Fløng Byvej 16 kl. 10.00, hvor alle
er velkomne.

Sjov søndag – for børn
Søndag den 22. november er der
børnegudstjeneste i Fløng Kirke
kkl. 10.00. Efter gudstjenesten
kkan man deltage i kirkefrokost og
dernæst opleve Teatret Rod, der
d
kkommer og spiller forestillingen
»»Rejsen - et krybbespil«, der
handler om Jesu fødsel.
h
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen

Nyt medlem i Fløng
Menighedsråd
Efter egen anmodning er Susanne Jensen udtrådt af Fløng Menighedsråd. I stedet er indtrådt 1.
suppleanten Preben Stub, Stjernedalen 15, Fløng.
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Gudstjenester
Søndag 30. august kl. 11.00 bemærk tidspunktet!
12. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Friluftsgudstjeneste og efterfølgende koncert 13.30 med:
The Spirit of New Orleans

September
Søndag 6. sept. kl. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Konfirmandvelkomst - kirkekaffe
Søndag 13. sept. kl. 10.00
14. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Konfirmandvelkomst - kirkekaffe
Søndag 20. sept. kl. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Høstgudstjeneste
Britta Raakjær Vind, kirkekaffe
Søndag 27. sept. kl. 10.00
16. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Oktober
Søndag 4. okt. kl. 10.00
17. søndag efter Trinitatis
Finn Risum, kirkekaffe
Søndag 11. okt. kl. 10.00
18. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 18. okt. kl. 9.00 –
bemærk tidspunktet!
19. søndag efter Trinitatis
Søren Nolsøe Sørensen
Søndag 25. okt. kl. 10.00
20. søndag efter Trinitatis
B.U.S.K..- Familiegudstjeneste
Britta Raakjær Vind, kirkekaffe

November
Søndag 1. nov. kl. 10.00
Alle helgens dag
Britta Raakjær Vind, kirkekaffe
Søndag 8. nov. kl. 11.30 –
bemærk tidspunktet!
22. søndag efter Trinitatis
Merry Lisbeth Rasmussen,
Sengeløse
Søndag 15. nov. kl. 10.00
23. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 22. nov. kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Finn Risum
Børnegudstjeneste. kirkefrokost
og dukketeater
Søndag 29. nov. kl. 10.00
1. søndag i advent
Britta Raakjær Vind

Konkurrence:

L.A. Rings maleri hænger på Statens Museum på Kunst. Vinderen af konkurrencen på kirkegården er: Rita Andersen, Birkevang 8 Fløng, 2640 Hedehusene

Fløng Kirkes prædikestol
Prædikestolen er fra Brix Michghells værksted,
men ca. hvilket år?
1. ca. 1517 · 2. ca. 1617 · 3. ca. 1717

Kirkelig vejviser
Menighedsrådet holder møde 22.
sept., 20. okt. og 24. nov. kl. 19.00
i Sognets Hus – mødet er offentligt.
Fløng Kirkes kontor
Kordegn:
Lone Eddau Øgaard Sørensen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 27 49 · floeng.sogn@km.dk
Åbningstid: mandag, tirsdag, torsdag og
fredag kl. 10.00 – 12.00, torsdag tillige
kl. 16.00 – 18.00. Onsdag lukket.
Sognepræst, kbf.
Britta Raakjær Vind
Duekær 8, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 31 47 · bkv@km.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag
kl. 11-12, torsdag kl. 17-18, samt efter
aftale.
Sognepræst Finn Risum
Ejbytoften 7, 2600 Glostrup
privat, tlf. 43 43 73 43
Sognets Hus tlf. 46 56 42 37
fri@km.dk
Træffes bedst tirsdag og torsdag
kl. 11.00 – 12.00, samt efter aftale.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 47
trine.knutzen@mail.dk
Træffetid: tirsdag og torsdag kl. 10-11
Graver Lisbet Jensen
Graverkontoret, Fløng Byvej 14
tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst: tirsdag - fredag kl. 10-11
Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 38 / mobil: 40 87 20 70
cv.org@direkte.org
Formand for menighedsrådet
Inge Jacobsen
Fyrrevang 11, Fløng
tlf. 46 56 48 09 · ie@c.dk
Kirkeværge Orla Roed Jensen
Møllevej 16, Fløng
tlf. 46 56 06 45 · orlaroed@dbmail.dk

Det rigtige år er:
Indsendt af:

Fløng Kirkes hjemmeside:
www.floengkirke.dk
Indsendes senest den 1. oktober 2009

